
Polityka prywatności 
 

BarcaLena.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności 

obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis. 

Dane osobowe 

W czasie korzystania z naszego serwisu BarcaLena.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych 

osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza do komentowania naszych wpisów). BarcaLena.pl nigdy, pod żadnym 

pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim. 

Ciasteczka (cookies) 
Niektóre obszary serwisu BarcaLena.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera 

odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez 

zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla 

komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej 

przeglądarki. 

Google Analytics 

BarcaLena.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, 

Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika 

w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane 

przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce 

Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów 

dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach 

internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie 

zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje 

w imieniu Google. 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może 

zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim 

przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny 

internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach 

określonych powyżej. 

Facebook 
Na stronach BarcaLena.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South 

Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszej 

stronie. Listę pluginów na Facebooku znajdziesz tutaj. 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, 

a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą 

stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, 

to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz 

na stronach Facebooka. 

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się 

ze swojego konta użytkownika na Facebooku. 

Wyłączenie odpowiedzialności 
BarcaLena.pl nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych 

stronach. 

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://www.facebook.com/policy.php

